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PROTOKOLL FAK SKELLEFTEÅ/NORRBOTTEN VID ORDINARIE KÅRSTÄMMA 

2021-03-18, HÅLLET I KLUBBLOKALEN OCH PÅ ZOOM-UPPKOPPLING 

 

Deltagarförteckning 

Medlemmens namn Deltar i klubblokal/på Zoom 

Ulf Andrén Klubblokal 

Martin Granlund Klubblokal 

Klas Göran Asplund Klubblokal 

Stig Olof Nilsson Zoom 

Ernst-Olov Lidén Zoom 

Mats Rehn Zoom 

Kalle Högström Zoom 

Benny Holmqvist Zoom 

Magnus Lindqvist Zoom 

Mats-Olov Westerlund Zoom 

Robert Broman Zoom 

Urban Burman Zoom 

Jimmy Söderlund Zoom 

 

 

1. Mötets öppnande 

Kårchefen förklarade mötet öppnat och framförde en hälsning från Rikskårchefen 

Curt-Ove Jakobsson. Under de omständigheter som råder med begränsningar i 

antalet närvarande, deltog vissa delar av styrelsen och medlemmarna på digital 

uppkoppling via Zoom.  

 

2. Val av ordförande vid stämman 

Då kårchefen Klas Göran Asplund närvar, valdes han att leda årets kårstämma 

sekreteraren förde protokollet. 

 

3. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Robert Broman. 

 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Stig Olof Nilsson och Urban Burman valdes att justera protokollet. 
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5. Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande 

Stämman godkände det sätt varpå den utlysts. Medlemmarna har haft tillgång till 

samtliga årsmöteshandlingar på hemsidan. 

 

6. Godkännande av föreslagen föredragningslista 

Till den föreslagna föredragningslistan, läggs under punkten 16 c Fastställande av 

föreningens stadgar. Tillägget godkändes av stämman.  

 

7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020  

Kårchefen föredrog den verksamhetsberättelse som förelagts stämman i 

årsmöteshandlingarna, och vilken godkändes i sin helhet. 

 

8. Kassörens redovisning av balans- och resultaträkning 

Årsredovisningen redovisades i årsmöteshandlingarna. Kassören redovisade de olika 

posterna och anledningen till årets underskott på -29 Kkr. Till största del orsakades 

den av minskade egna intäkter från egna arrangemang och uteblivna sponsorstöd. 

 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning 

Kårstämman fastställde den redovisade balans- och resultaträkning. 

 

10. Revisorernas berättelse 

Revisorn Martin Granlund föredrog revisionsrapporten och föreslog att styrelsen 

lämnas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade kåren styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

12. Bestämmande av årsavgift för verksamhetsåret 2020. 

Då inget förslag om ändringar av nuvarande avgifter 200.-/år + 50.- för övriga 

familjemedlemmar och 50.-/år för stödmedlemmar, inkommit, fastställdes de att även 

gälla för verksamhetsåret 2021. Från och med 2023 kommer medlemsavgifterna att 

hanteras centralt från FAK Riks i det nya medlemsregistret FRIDA. Förslaget till 

avgifter skall föreläggas Riksstämman i september 2021. 

 

13. Budget för verksamhetsåret 2021. 

Baserat på nuvarande medlemsavgifter och anslag, pekar budgeten för 2021 på ett 

nollresultat. Stämman godkände den föreslagna budgeten. 

 

14. Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit inför kårstämman. 

 

15. Val 

Valberedningen redovisade nuvarande styrelse och suppleanter, och vilka ny- och 

omval de föreslog enligt nedanstående: 

a/ val av vice kårchef för två (2) år:   Stig Olof Nilsson 

b/ val av två (2) ordinarie ledamöter för två (2) år: Ernst-Olov Lidén 

     Ulf Andrén 
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c/ val av två (2) suppleanter för två (2) år:  Jimmy Söderlund 

     Robert Broman 

d/ val av en (1) revisor för ett (1) år:  Mattias Hedlund 

e/ val av en (1) revisorssuppleant för ett (1) år: Sten-Erik Selberg 

 

Kårstämman valde enhälligt ovanstående i enlighet med valberedningens förlag. 

Dessutom valdes nedanstående: 

g/ val av en (1) utbildningsledare för ett (1) år:  Robert Broman 

h/ val av två (2) instruktörer för ett (1) år:  Väljs av styrelsen 

i/ val av en (1) klubbmästare jämte två (2) medhjälpare  

för ett (1) år:   klubbmästare Mats-Olov Westerlund 

    medhjälpare Nils-Erik Marcusson 

j/ val av två (2) ledamöter att representera FAK i FOS  

ett (1) år:    Klas Göran Asplund 

     Olle Söderlund 

k/ val av tre (3) valberedningsledamöter för ett (1) år: 

                 sammankallande  Benny Holmqvist 

     Ulf Marklund 

     Kalle Högström 

 

16. Övriga frågor 

a/ Kårchefens information 

Kårchefen inledde med en redovisade om hur pandemin påverkat kårerna i Sverige 

och vår kår under 2020. Fjolårets kårstämma kunde inte genomföras under den tid 

som stadgarna föreskriver, likaså kunde inte vårens Introduktionskurs till MTE 

genomföras förrän på hösten. Några gemensamma aktiviteter för medlemmarna var 

inte heller möjliga att genomföra. Krisberedskapsveckan flyttades först till hösten, för 

att senare helt ställas in. Den roadtrip till kårerna som Rikskårchefen planerade 

genomföra, sattes på paus.  

 

Totalförsvarsövningen TFÖ 2020 ställdes in på obestämd tid, men kommer att 

genomföras så snart risken för ökad smittspridning minskat. 

 

Han påminde också medlemmarna att försöka rekrytera fler medlemmar. Vi får allt 

fler uppdrag och medel till utbildningar. Det är viktigt att vi kan bemanna den MTE 

Norrbotten, som är ett av våra uppdrag. 

 

b/ Fastställande av föreningens stadgar 

Med anledning av förra års namnändring till FAK Skellefteå/Norrbotten, fastställer 

kårstämman stadgarna. 

 

c/ Avtackningar 

Avgående revisorn Martin Granlund avtackades för sitt arbete i kåren.   

 

17. Avslutning 

Kårchefen tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade 2021 års 

kårstämma. Ett speciellt tack till webb-mastern Stig Olof Nilsson, som höll rätt på 

kopplingarna under Zoom-stämman. 
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Skellefteå 2021-03-19 

 

Vid protokollet 

 

 

Robert Broman 

 

Justeras   Justeras 

 

 

Urban Burman   Stig Olof Nilsson 

    


